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A Justiça Federal na 5ª Região obte- 
ve o melhor desempenho no cum-
primento das metas definidas pelo 
CNJ e o 2º lugar na Pesquisa de Sa- 
tisfação realizada pelo CJF, de acor- 
do com o Relatório Final das Metas 
Nacionais do Poder Judiciário, dis- 
ponibilizado no Portal do CNJ. O 
desempenho também foi medido 
pelo resultado preliminar da pes- 
quisa "Sempre pode melhorar... e sua 
opinião fará diferença", feita entre os 
dias 18/11/2013 a 28/02/2014 e 
d i v u l g a d a  e m  1 1 / 0 6 .

niciadas em 23 de maio deste 
ano, as obras para construção Ido novo galpão da Justiça 

Federal em Pernambuco (JFPE) 
seguem a todo vapor. No local, 
situado no estacionamento do 
edifício-sede,  será instalado  

o arquivo judicial de processos físicos 
da JFPE, hoje funcionando no 1º andar 
do Anexo 2 do edifício-sede da Seção 
Judiciária de Pernambuco (SJPE), no 
bairro do Jiquiá. A conclusão da obra 
está prevista para o mês de setembro 
deste ano. O novo anexo terá uma área 

de 904 metros quadrados e sua 
utilização vai possibilitar a expansão 
da Secretaria Administrativa (Secad) 
para o 1º andar do Anexo 2. Para o 
supervisor da Seção de  Administração 
Predial e Engenharia da JFPE, 
Francisco Fitipaldi, a construção trará 

grandes benefícios à Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE), já que o 
aumento do espaço trará mais 
facilidade na organização e disposição 
dos arquivos físicos. Além disso, com a 
obra haverá a liberação das áreas 
internas nas varas federais, que hoje 
são ut i l izadas  como arquivos  
provisórios. 

Iniciadas obras de construção de galpão para arquivo de processos físicos

A 17ª Vara Federal, situada na Subseção 
de Petrolina, promoveu o 1º Dia do 
Descarte e Organização, no mês de maio. 
O evento contou com a colaboração de 
todos os que fazem a vara e teve como 
objetivo a separação dos materiais 
inservíveis e organização do espaço 
comum e pessoal, visando a obter um 
ambiente de trabalho mais limpo e 
eficiente. Ao final do serviço, foram 
coletados 185 kg de material inútil, 
sendo 163 kg apenas de papéis, desti- 
nados à reciclagem. A atuação também 
ocorreu no espaço virtual, por meio do 
descarte e organização de arquivos nos 
computadores dos servidores. De acordo 
com a direção da vara, a prática auxilia na 
liberação de espaço físico, facilitando a 
organização e limpeza, melhorando o 
aspecto visual, eliminando compras 
desnecessárias e trazendo maior 
satisfação pessoal com o fim de otimizar 
a prestação jurisdicional.

Instituído pela Resolução 147/2011 
do CJF, o Código de Conduta para 
servidores e gestores da Justiça 
Federal de 1º e 2º graus tem como 
objetivo orientar o comportamento 
dos servidores e gestores, para que as 
ações empreendidas pelo CJF e pelas 
instituições da Justiça Federal este- 
jam aptas a espelhar ética e probida- 
de.  Para que essas ações apresentem 
uniformidade no atendimento das 
missões institucionais, o Código esta- 
belece parâmetros de conduta acerca 
de temas delicados, como o precon- 
ceito, discriminação, assédio ou abu- 
so de poder, sigilo de informações, 
entre outros. Para ter acesso ao docu- 
mento, acesse o ícone Núcleo de Ges- 
tão de Pessoas na intranet da JFPE. 

TRF5 em 2º lugar na Pesquisa do CJF

a última terça-feira (10), o 
diretor do Foro da Seção NJudiciária de Pernambuco 

(SJPE), Frederico José Pinto de 
Azevedo, em companhia do diretor de 
Administração Predial da JFPE, 
Josemar Melo, compareceram à 
Subseção de Serra Talhada, no Sertão 
do Pajeú, com o intuito de vistoriar o 
início das obras de ampliação da 
subseção, que futuramente vai abrigar 
a 38ª Vara Federal da Seção Judiciária 
de Pernambuco (SJPE). O novo anexo 
de 491 metros  quadrados irá  
complementar a área da subseção. 
S e g u n d o  o  d i re t o r,  o  p ro j e t o  
d e s e n v o l v i d o  n a  S e ç ã o  d e  
Administração Predial e Engenharia 
levou em consideração a infraestrutura 
já existente. "Com o aproveitamento da 
subestação de energia elétrica, 
estacionamento, guarita e outras áreas, 
conseguimos uma redução nos custos 
de construção, bem como, de futuras 
despesas de custeio", esclareceu. O 
diretor frisou ainda que o projeto foi 
pensado obedecendo à Resolução nº 

nº 114 do CNJ que estabelece, entre 
outras coisas, as áreas mínimas a serem 
utilizadas, quando da elaboração e 
execução de novos projetos de imóveis 
do Poder Judiciário. Criada de acordo 
com a Lei nº 10.772/2003, art. 1º, inc. V, 
que trata da criação de 183 varas 
federais destinadas à interiorização da 
Justiça Federal de primeiro grau e à 
implantação dos Juizados Especiais 
Federais (JEFs) no país. A Subseção de 

Serra Talhada abriga a 18ª Vara Federal 
e  possui competência cível e especiali- 
zação em execuções penais. A Subseção 
atende 19 municípios pernambucanos: 
Afogados da Ingazeira, Betânia, 
Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Custódia, 
Flores, Floresta, Itapetim, Jatobá, Nova 
Petrolândia, Quixaba, Santa Cruz da 
Baixa Verde, Santa Terezinha, São José 
do Egito, Serra Talhada, Solidão, Tabira e 
Triunfo.

Código de Conduta da JF Dia do Descarte em Petrolina     

PROJETO | Subseção ficará 491m² maior com a ampliação (Arte: Adm. Predial)
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